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AKCJI KATOLICKIEJ
Archidiecezji Przemyskiej w 2005r
I.

Wstęp

Zgodnie z wymogiem art. 30 ust. 7 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce do zadań Zarządu
Diecezjalnego należy m.in. składanie rocznych sprawozdań z działalności, przychodów i wydatków Akcji
Katolickiej w diecezji, Biskupowi Diecezjalnemu, Radzie Diecezjalnego Instytutu oraz Zarządowi
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.
Niniejsze sprawozdanie jest więc wypełnieniem obowiązku statutowego. Jest także przedstawieniem
rocznej pracy Zarządu Diecezjalnego oraz podsumowaniem aktywności Parafialnych Oddziałów Akcji
Katolickiej w 2005 roku.
Miniony rok to „Rok Eucharystii”. Poprzez przyjęty program „Eucharystia źródłem naszej nadziei”
podejmowaliśmy trud wspólnej pracy dla Boga i Kościoła w Diecezji Przemyskiej.
Sprawozdanie powstało na podstawie dokumentacji pracy Zarządu Diecezjalnego oraz rocznych
sprawozdań POAK.

II.

Stan organizacyjny Akcji Katolickiej w okresie sprawozdawczym.

• Na koniec 2004 roku działało w diecezji 160 parafialnych oddziałów.
• W dniu 14 maja 2005r na dorocznej pielgrzymce w Strachocinie powołane zostały 4 nowe oddziały
w parafiach .
• W dniu 19 listopada 2005 w Katedrze Przemyskiej wręczonych zostało kolejnych 71 powołań dla
nowych parafii. Stan organizacyjny wynosi obecnie 235 POAK.
• Na koniec 2004 wydano 2924 legitymacji a liczba członków po uwzględnieniu rezygnacji, śmierci
członków i wykluczeń wynosiła 2814.
• Po przeprowadzonej, przy okazji obchodów 10-lecia AK, weryfikacji członkostwa w „starych” POAK
stan na dzień 30.10.2005r wynosił 2605 członków.
• Nowe POAK, wprowadzone 19 listopada 2005r w struktury AK, to 837 członków. W dotychczas
działających przyjęto po 1.11.05 30 nowych członków. Stan członkowski na dzień 31 grudnia 2005r
wynosił 3472 członków.

III.

Praca organizacyjna Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
1. Przeprowadzenie corocznego posiedzenia Rady DIAK
1)

2 stycznia Brzozów – spotkanie sprawozdawcze, przyjmujące program działania; msza św.
i opłatek z udziałem Księdza Arcybiskupa J. Michalika.
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2. Uczestnictwo w pracach KIAK
1) 5 marca 2005r. Warszawa - udział delegatów w posiedzeniu sprawozdawczym KIAK - P. Piotr
Stańko został wybrany do Zarządu Krajowego KIAK, gdzie pełni funkcję członka Zarządu
odpowiedzialnego za rozwój AK w diecezjach,
2) 24-25 czerwca 2005r. Częstochowa - Spotkanie Rady KIAK,
3) 30 września – 2 października 2005r. Warszawa – rekolekcje prowadzone przez ks. J. Niżnika,

Rada KIAK.

3. Posiedzenia Zarządu DIAK – 8 formalnych posiedzeń Zarządu DIAK
1) 12 lutego Jarosław – sprawy bieżące, założenia do obchodów 10-lecia AK, udział w spotkaniu
formacyjnym dla kandydatów do AK,
2) 18 marca Przemyśl – organizacja spotkań formacyjnych w archiprezbiterach, omówienie
przygotowań do formacji nowych parafii,
3) 16 kwietnia Strachocina – wspólnie z odpowiedzialnymi za archiprezbiteraty i dekanaty.
Ustalenie sposobu organizacji formacji nowych parafii, zawartości materiałów formacyjnych
zeszyt nr 8 i 9, Biuletynu AK, organizacja Pielgrzymki do Św. Andrzeja Boboli,
4) 4 czerwca Strachocina – oraz odpowiedzialni za archiprezbiteraty – podsumowanie pracy
Zarządu DIAK I półroczu, uzgodnienia dotyczące obsługi spotkań formacyjnych w nowych
parafiach, ustalenie harmonogramu spotkań z okazji 10-lecia AK,
5) 17 sierpnia Albigowa – ustalenie szczegółów dot. obchodów 10-lecia AK, przyjęcie programu
Konkursu Literackiego z okazji Dnia Papieskiego,
6) 15 października Jarosław – Dzień Papieski – Finał Diecezjalny Konkursu, przyjęcie materiałów
i harmonogramu wyborów kandydatów na prezesów w POAK,
7) 5 listopada Strachocina – podsumowanie 10-lecia AK w archiprezbiteratach, ustalenie obsługi
uroczystości Chrystusa Króla w dniu 19 listopada w Przemyślu,
8) 3 grudnia Strachocina oraz odpowiedzialni za archiprezbiteraty – przyjęcie założeń do
Programu na 2006, przyjęcie harmonogramu spotkań w styczniu 2006r.

4. Inne spotkania z udziałem przedstawicieli Zarządu DIAK
1) 18 marca Przemyśl – spotkanie u Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika,
2) 5 kwietnia Warszawa – Ogólnonarodowa Msza Św. w intencji Jan Pawła II,
3) 11 czerwca Lublin – konferencja z okazji 100-lecia encykliki „Il fermo proposito”,
4) 19 czerwca Warszawa – Ogólnopolski Kongres Eucharystyczny, beatyfikacja ks. Markiewicza
i ks. Findysza,
5) 10 września Przemyśl – zakończenie Kongresu Eucharystycznego w Przemyślu,
6) 19 listopada Przemyśl – Uroczystość Chrystusa Króla, wręczenie aktów powołania dla prezesów
POAK i nowych parafii.

IV.

Realizacja Programu Pracy na rok 2005
1. Formacja
1) Zadania formacyjne DIAK
Zgodnie z Programem na 2005r. Zarząd DIAK ustalił wspólnie z ks. Asystentem cykl
rekolekcji, które odbyły się w terminach:
a) Rekolekcje dla Prezesów POAK od 08.01 do 31.01 – 01.02.05.
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b)

Poza przyjętym programem odbyły się spotkania opłatkowe w archiprezbiteratach –
21.01 Grodzisko Dolne, 22.01 Albigowa; 27.01 – Jarosław; 29.01 – Przemyśl

c) Formacja kandydatów do AK przebiegała etapami:
•

12 lutego Jarosław, 19 lutego Strachocina – spotkania formacyjne dla kandydatów
do AK

•

16 kwietnia Strachocina – przyjęcie harmonogramu prac formacji nowych parafii,
spotkania formacyjne dla wprowadzających nowe parafie

•

maj – październik – praca formacyjna w nowych parafiach

•

19 listopada Przemyśl – wprowadzenie 71 nowych POAK

d) 8 maja Strachocina – doroczna Pielgrzymka AK do Św. Andrzeja Boboli
e) 19 czerwca Jasna Góra – pielgrzymka AK z udziałem ok. 400 członków AK z naszej
diecezji.

2) Zadania formacyjne POAK
a) Wiosenne Dni Skupienia – 9.04 Jarosław; 16.04 Strachocina; 17.04 Rakszawa; 23.04
Przemyśl – z programem Encyklika „Ecclesia de Eucharystia”.
b) Zaplanowane w Programie Jesienne Dni Skupienia z programem List Apostolski „Dies
Domini” nie odbyły się ze względu na przyjętą formę obchodów 10-lecia AK. Spotkania
te miały również wymiar formacyjny. Rozważano na nich dorobek i tematy podjęte
przez I Kongres AK w naszej diecezji.

2. Akcja
1)

Obchody 10 – lecia AK:
a)

Rozpoczęcie podczas pielgrzymki do Strachociny

b)

Spotkania w archiprezbiteratach

c)

•

3 – 4 września Przeworsk /Świętoniowa, Mirocin/, Festyn w Gorliczynie

•

17 – 18 września Krosno /Iwonicz, Krosno/, Festyn w Krośnie

•

24 września Radymno, Przemyśl

•

8 października Leżajsk, Błażowa, Festyn 16.10 w Albigowej

•

22 października Brzozów, Sanok, Festyn 23.10 w Strachocinie

Zakończenie obchodów 10-lecia AK - 19 listopada Przemyśl

2)

Z okazji obchodów 10 – lecia AK zorganizowano 4 festyny zaplanowane jako promocja AK
oraz sposób na chrześcijańskie spędzenie czasu wolnego. Wymiernym efektem festynów był
wypracowany dochód ok. 8,7 tys. zł, przeznaczony na wsparcie budowy kaplicy Św. Andrzeja
na Bobolówce, z czego kwota 5.060 zł została przekazana bezpośrednio na ten cel – poza
kontem DIAK.

3)

Konkurs Literacki z okazji Dnia Papieskiego. Wzięło w nim udział ok. 300 gimnazjalistów
z terenu diecezji. Tematem konkursu było napisanie przez uczestników wiersza, dedykowanego
Papieżowi Janowi Pawłowi II. Finał Diecezjalny odbył się 15 października w Jarosławiu.

4)

Zarząd DIAK obradował 3 – krotnie z udziałem odpowiedzialnych za pracę
w archiprezbiteratach oraz 1 z udziałem odpowiedzialnych za dekanaty. Po każdym posiedzeniu
Zarządu DIAK sprawy istotne dla działalności POAK były przekazywane do parafii za
pośrednictwem odpowiedzialnych za archiprezbiteraty.
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5)

Zarząd DIK przygotował i przy pomocy przeszkolonych członków obsłużył wybory
kandydatów na prezesów w 160 parafiach, powołanych w struktury AK przed 2006 rokiem.

6)

Został wydane 2 zeszyty formacyjne nr 8 Eucharystia i nr 9 Formacja kandydatów do AK.
Kontynuowano wydawanie Biuletynów DIAK.

3. Działalność POAK / na podstawie przesłanych sprawozdań POAK/
Zgodnie z przyjętym programem, realizacja działań podstawowych jest wyrazem wspólnotowego
działania zgodnie z charyzmatem AK. Jednym z zadań podstawowych jest przyjęcie programów działania
a na zakończenie roku złożenie sprawozdań z działalności POAK. Do dnia 8 stycznia 2006r do Zarządu
DIAK spłynęło łącznie 113 sprawozdań z działalności POAK /ze 160 zobowiązanych do złożenia/.
30 POAK nie wywiązało się z płacenia składek członkowskich.
Zestawienie statystyczne odnosi się wyłącznie do parafii, które złożyły sprawozdania. Niemniej
jednak zobrazuje pracę POAK w wybranych obszarach aktywności:
•

Spotkania w parafii – ponad 90% deklaruje odbywanie stałych, co najmniej comiesięcznych spotkań.
Pozostałe POAK deklarują, że spotkania odbywają się w miarę potrzeb /tzn. nieregularnie/

•

Uczestnictwo przedstawicieli w spotkaniach ponad parafialnych – 80% POAK deklaruje obecność
swoich przedstawicieli w takich spotkaniach /rekolekcje, Dni Skupienia, pielgrzymka/

•

Praca formacyjna w parafii w oparciu o materiały formacyjne – prawie 90 % realizuje program
formacyjny ogólnodiecezjalny

•

Prowadzenie kwadransa ewangelicznego – ponad 80%

•

Inne formy działalności – włączanie się w zbiórki dla potrzebujących, organizacja pielgrzymek
parafialnych, w tym do sanktuariów maryjnych, przygotowywanie różnego rodzaju nabożeństw
w parafiach, prowadzenie bibliotek parafialnych, organizacja wypoczynku dla dzieci, propagowanie
czytelnictwa prasy katolickiej, dbałość o katolickie przeżywanie niedzieli.

Uwagi:
• Sprawozdania są dowodem, że praca organizacyjna nie jest mocną stroną POAK. Doroczny program
oraz sprawozdanie za miniony rok winny być przyjmowane przez Walne Zebrania POAK. Często jednak
obowiązek ten nie zostaje spełniony. Prawie połowa POAK w przedkładanych sprawozdaniach nie
umieszcza informacji o odbyciu walnego zebrania. Sporadycznie sprawozdania zawierają informację
o formalnym przedłożeniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną. Troska o dobrą organizację w Akcji
Katolickiej to zadanie podstawowe i nie należy tych wymogów traktować jako przejawu nadmiernej
biurokracji.
• Wyjątkowo w POAK odbywają się posiedzenia Zarządów. Można to po części zrozumieć
i usprawiedliwiać zbyt małą ilością członków w oddziałach parafialnych. Jednak w sprawozdaniach,
gdzie wykazano takie spotkania wyraźnie widać, że zarząd POAK ma się czym zajmować. Spotkania
przed ważnymi wydarzeniami w parafii, wypracowanie dobrego rocznego programu pracy, sprawozdania
– to tylko niezbędne tematy dla zarządu. Jeżeli nie ma posiedzeń Zarządu to w jaki sposób powstaje
program czy sprawozdanie?
• W nadesłanych sprawozdaniach przejawia się różnorodność form aktywności POAK w życiu parafii,
dostosowana do jej specyfiki. Akcja Katolicka jest widoczna w organizacji uroczystości parafialnych,
organizuje, prowadzi czy uczestniczy w nabożeństwach; organizuje pielgrzymki, festyny, dożynki
parafialne. Bierze czynny udział w pracach gospodarczych w parafii – słowem - aktywnie wykonuje
swoje powołanie, realizując wspólnie z hierarchią misję apostolską w Kościele.
• Wczytując się w sprawozdania można zauważyć radość z pracy dla Boga i Kościoła. Jednak są też
w jednostkowych przypadkach i obawy: o zmniejszającą się liczbę członków, o brak pomysłu na
działalność.
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V. Zakończenie
Niniejsze sprawozdanie przedkładamy Księdzu Arcybiskupowi oraz Radzie Diecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej.
Dziękujemy Bogu za otrzymane w minionym roku łaski, za dar powołania do Akcji Katolickiej, za
owoce 10-letniej pracy Akcji Katolickiej w naszej diecezji. Obchody jubileuszu był nie tylko czasem
świętowania, ale przede wszystkim refleksji nad dotychczasową działalnością oraz okazją do formowania
wniosków i zadań na kolejne lata pracy.
Dziękujemy Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie za stałą i życzliwą opiekę oraz słowa kierowane do
nas przy okazji różnych spotkań. Są one dla nas zawsze cennymi wskazaniami, w które wczytujemy się i staramy
wdrażać w czyn.
Dziękujemy: Księdzu Asystentowi Diecezjalnemu Józefowi Niżnikowi za codzienną troskę o naszą
formację: jego pomocnikowi księdzu Bogusławowi; Księżom Asystentom Parafialnym za ich opiekę nad
stowarzyszeniem w parafiach.
Dziękujemy osobom sprawującym funkcje w Stowarzyszeniu oraz członkom Akcji Katolickiej za
kolejny rok wspólnej pracy dla Boga i Kościoła. Wyrazy szczególnego podziękowania kierujemy do tych
członków, którzy wprowadzali w tym roku nowe parafie. To także dzięki ich pracy mogło być przyjętych
jednocześnie tak wiele parafialnych oddziałów AK.
Ufni w Bożą opiekę wkraczamy w Nowy Rok pracy, który przebiegał będzie pod hasłem:

Przywracajmy nadzieję ubogim.
Szczęść Boże !!

Prezes
Zarządu Diecezjalnego
Kazimierz Kryla

Przemyśl - Łańcut - styczeń 2006
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DIECEZJALNY INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ
37-700 PRZEMYŚL, PLAC KATEDRALNY 4A

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 ROK
Bilans otwarcia-saldo z 10-12-2004r.
Przychody na rok 2005
Rozchody na rok 2005
Bilans zamknięcia-saldo z 31-12-2005r.

-

15.050,57
45.519,93
38.460,80
22.109,70

Przychody:
1. Składki członkowskie
31.605,70
2. Darowizny celowe-kaplica Św. A. Boboli
3.746,40
3. Sprzedaż materiałów formacyjnych
2.118,80
4. Wpisowe
7.450,00
5. Odsetki z lokat
599,03
________________________
Razem przychody
45.519,93
Rozchody:
1. Składki członkowskie na Krajowy Instytut AK
- 5.000,00
2. Zakup materiałów formacyjnych w KIAK
- 4.640,00
3. Prowizje bankowe za prowadzenie rachunku
422,00
4. Delegacje (Rada KIAK, reprezentacja DIAK poza diecezją)
875,00
5. Organizacja Rady DIAK
- 4.449,55
6. Dopłata do rekolekcji, spotkania
- 1.990,00
7. Organizacja pielgrzymki w Strachocinie
800,00
8. Jubileusz 10-lecia AK w Archidiecezji
- 1.500,00
9. Organizacja „Dnia Papieskiego”
- 1.585,29
10. Druk materiałów formacyjnych i innych
- 7.702,37
11. Koszty obsługi spotkań okolicznościowych
- 1.321,01
12. Dar na kaplicę
- 5.000,00
13. Utrzymanie biura DIAK (telefon, ogrzewania, prowadzenie) - 3.175,58
_________________________
Razem rozchody
38.460,80
Poza kontem DIAK przekazano w gotówce dochód z organizacji Festynów
w kwocie 5.060 zł na rzecz budowy Kaplicy Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

Skarbnik DIAK

Prezes
Zarządu Diecezjalnego

Stanisław Fabiś
Kazimierz Kryla
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DIECEZJALNY INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ
37-700 PRZEMYŚL, PLAC KATEDRALNY 4A
PRELMINARZ BUDŻETOWY NA 2006 ROK
Bilans otwarcia - saldo z 31-12-2005r.
Przychody na rok 2006
Rozchody na rok 2006

-

22.109,70
53.800,00
75.909,70

PRZYCHODY:
I. Składki członkowskie

-

46.800,00

II. Organizacja festynów lub wpłaty na pomnik Ojca Św. III. Inne przychody /darowizny, wpisowe itp./
Razem przychody:
-

5.000,00
2.000,00
53.800,00

ROZCHODY:
I. Składka obowiązkowa na KIAK

-

10.000,00

-

4.500,00

-

22.000,00

(3000 członków x 12m-cy x 1,3zł)

/wyliczono wg ilości 2.000 aktywnych członków/

II. Organizacja Rady DIAK
/koszty druku materiałów oraz wyżywienia/

III. Formacja i akcja ponad parafialna
1.Dopłaty do kosztów rekolekcji, koszty organizacji formacji,
pielgrzymka do Strachociny
2. Zakup materiałów książka formacyjna, biuletyny w KIAK
3. Druk Biuletynu DIAK, Zeszyt nr 10, inne
4. Organizacja Dnia Papieskiego

IV. Koszty organizacyjne DIAK

- 7.000,00
- 5.000,00
- 6.000,00
- 4.000,00

-

1. Druk legitymacji członkowskich
2. Koszty obsługi spotkań okolicznościowych
3. Koszty: prowadzenia biura, ogrzewania, telefon, Internet
4 Reprezentacja DIAK poza diecezją - w tym Rada KIAK

V. Inne działania

9.000,00

- 1.500,00
- 1.500,00
- 5.000,00
- 1.000,00

-

1.Wsparcie budowy pomnika Ojca Św. w Przemyślu
2.Dar na kaplicę Św. A. Boboli w Strachocinie

VI. Rezerwa finansowa.

10.000,00

- 5.000,00
- 5.000,00

-

20.409,70

/w tym w dyspozycji Zarządu DIAK
- 10.000,00
na nieprzewidziane wydatki/
____________________________________________

Razem rozchody:
Skarbnik DIAK

75.909,70
Prezes
Zarządu Diecezjalnego

Stanisław Fabiś
Kazimierz Kryla
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